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A Assembleia Popular  Moqambicana revogou a le i
das vergastadas, que permitia aos tribunais populares,
desde 1983, a apl icaqSo de cast igos corporais em ca-
sos de infracqSo qual i f icada.

O par lamento moqambicano del iberou assim anu-
lar  um precei to legal ,  que permit iu abusos pelo pro-
pr io v ice-ministro do inter ior ,  Hip6l i to Patr ic io.

O responsavel  moqambrcano af i rmou durante a in-
troduqio da proposta de revogagdo ndo terem sido ob-
servados "os principios contidos na lei", nomeadamen-
te a compet6ncia exclusiva da sua atr ibuiqdo aos
t r i buna is .

A lei previa a aplicagio das chicotadas, como pena
cumulativa, em casos de crime contra a seguranqa do
Estado, candonga, assal to A mdo armada, estupro e
vrolaqdo de menores.

No entanto, o proprio vice-ministro moqambicano re-
conheceu a apl icag6o abusiva desta pena por mi l i ta-
res, forqas milicianas e instituig6es partiddrias de base.

A Assembleia Popular aprovou ainda o projecto de
Lei de reactivaqdo das fronteiras terrestres e de deli-
minaqdo da f rontei ra mar i t ima entre Moqambique e
Tanzania.

O ministro dos Neg6cios Estrangeiros, Pascoal Mo-
cumbi, afirmou aos deputados que este protocolo "tem
um signi f icado histor ico porque representa um contr i -
buto para o estreitamento das relag6es de amizade e
de solidariedade entre os dois paises".

A revisdo da constituigdo, um dos principais pontos
da sessdo, foi remetida para o primeiro encontro da
AP no proximo ano, face A necessidade, apontada por
Marcelino dos Santos, de uma discussio pr6via a ni-
vel popular que ndo foi possivel devido d preparaqdo
do quinto congresso do partido Frelimo.


